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TIEDONANTO
YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA JA UNIONIN
KASVINJALOSTAJANOIKEUKSIA KOSKEVAT EU:N SÄÄNNÖT
Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 29. maaliskuuta 2017 aikomuksestaan erota unionista
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että
jollei ratifioidussa erosopimuksessa1 määrätä eri päivämäärästä, unionin
primaarioikeuden ja johdetun oikeuden soveltaminen Yhdistyneeseen kuningaskuntaan
lakkaa 30. maaliskuuta 2019 klo 00.00 (Keski-Euroopan aikaa), jäljempänä
’eroamispäivä’.2 Tämän seurauksena Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee ’kolmas
maa’3.
Erovalmistelut eivät kosketa ainoastaan EU:ta ja kansallisia viranomaisia vaan myös
yksityisiä tahoja.
Koska tilanteeseen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä erityisesti mahdollisen
erosopimuksen sisällön osalta, kaikkia yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista annetun
asetuksen (EY) N:o 2100/94, jäljempänä ’perusasetus’, 11 artiklan 1 kohdan mukaisia
kasvinjalostajia muistutetaan oikeudellisista seurauksista, jotka on otettava huomioon,
kun Yhdistyneestä kuningaskunnasta tulee kolmas maa.
Jollei
mahdolliseen
erosopimukseen
sisälly
siirtymäjärjestelyjä,
kasvinjalostajanoikeuksia koskevia EU:n sääntöjä ei eroamispäivästä alkaen enää
sovelleta Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tällä on erityisesti seuraavat vaikutukset:



Kaikki perusasetuksen nojalla myönnetyt yhteisön kasvinjalostajanoikeudet pysyvät
voimassa unionin alueella riippumatta siitä, mikä on kasvinjalostajan alkuperä tai
tutkintavirastojen sijaintipaikka.
Yhdistyneen kuningaskunnan tutkintavirastot eivät enää voi osallistua perusasetuksen
64 ja 65 artiklan mukaisiin suojattujen lajikkeiden ylläpidon teknisiin tarkastuksiin.

1

Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja erosopimuksesta.
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Lisäksi Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 50 artiklan 3 kohdan mukaisestiEurooppa-neuvosto
voi yhteisymmärryksessä Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa päättää yksimielisesti, että
perussopimusten soveltaminen lakkaa jonakin myöhempänä päivänä.
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Kolmas maa on maa, joka ei ole EU:n jäsenvaltio.



Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO) järjestää tekniset tarkastukset 30. maaliskuuta
2019 jälkeen jossakin EU27-jäsenvaltiossa sijaitsevassa tutkintavirastossa.
Perusasetuksen 82 artiklan mukaan henkilöillä, joilla ei ole kotipaikkaa, toimipaikkaa
tai laitosta unionin alueella, on oikeus osallistua viraston menettelyyn osapuolena
vain, jos he ovat nimenneet edustajan, jolla on kotipaikka tai toimipaikka tai laitos
EU:n alueella. Kaikkien asianomaisten jalostajien, joilla on tällä hetkellä kotipaikka
tai toimipaikka ainoastaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, tulisi harkita tarvetta
nimetä ajoissa valtuutettu edustaja noudattaakseen mainitun artiklan säännöksiä.

Yhteisön kasvilajikeviraston (CPVO) toteuttamat toimet
Yhdistyneen kuningaskunnan tutkintavirastojen vastuulla on 864 kasvitieteellistä
taksonia. Näistä 678 kasvitieteellistä taksonia ei ole mikään muun tutkintaviraston
vastuulla unionissa. CPVO on vastaanottanut hakemukset 324 kasvitieteellisen taksonin
osalta edellä mainituista 678 taksonista. Varmistaakseen edellä mainittuihin
kasvitieteellisiin taksoneihin kuuluvien lajikkeiden teknisen tutkimuksen jatkuvuuden
CPVO on ottanut käyttöön menettelyn (’uudet lajit’), jotta viimeistään 30. maaliskuuta
2019 alkaen unionin tutkintavirastojen vastuulle uskotaan ainakin kaikki ne 324
kasvitieteellistä
taksonia,
joista
CPVO
on
vastaanottanut
yhteisön
kasvinjalostajanoikeuksia koskevan varsinaisen hakemuksen. Menettely on edennyt
tyydyttävällä tavalla, ja unionissa kuuden tutkintaviraston tehtäväksi on annettu 322
edellä mainituista lajeista. Ottaen kuitenkin huomioon, että joidenkin tutkintavirastojen
on mukauduttava uusiin teknisiin odotuksiin, joidenkin lajien DUS-testaus voidaan
aloittaa vasta lokakuussa 2018 tai tammikuussa 2019.
Kaikki tiedot valtuutetuista tutkintavirastoista ja lajeista ovat saatavilla CPVO:n
verkkosivustolla4.
Jotta siirtymävaiheen ongelmat voidaan välttää mahdollisimman pitkälti, yhteisön
kasvilajikevirasto lopettaa lajikkeiden teknisen tutkimuksen antamisen (perusasetuksen
55 artiklan 1 kohta) Yhdistyneen kuningaskunnan tutkintavirastojen tehtäväksi, jos tämän
tutkimuksen odotetaan jatkuvan 29. maaliskuuta 2019 jälkeen.
Yleistä
tietoa
kasvinjalostajanoikeuksista
annetaan
terveydestä
ja
elintarviketurvallisuudesta vastaavan komission pääosaston kasveja käsittelevällä
verkkosivustolla5. Kyseisiä verkkosivuja päivitetään tarpeen mukaan.
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http://cpvo.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_property_rights_en
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